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 تجهیزات

Aسرعت باال . 

B سرعت کم 

C - محفظه موتور 

Dکانکتور مخلوط کردن تخم مرغ . 

E .همزن تخم مرغ 

Fروکش کاسه . 

 G خرد کنتیغه 

H خرد کنکاسه 

I. فوالد ضد زنگ 
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 یتوصیه ایمن

ا دقیت لطفا قبل از استفاده از دستگاه در اولیین بیار د دسیتورال مل هیا را بی

 بخوانید.

هرگییز دسییتگاه را بییدون نظییارت در دسییترگ کودکییان نگنارییید. کودکییان 

ز ایین دسیتگاه اسیتفاده میی کننید بایید همی یه خردسال ییا افیراد م لیول کیه ا



 

 

 تحت نظارت با ند.

ت بررسی کنید که درجه ولتاژ دستگاه  ما با سیستم الکتریکیی  یما مطاب ی

 دا ته با د.

 اگر دو اخه ییا کابیل بیرر خیرات اسیت د از دسیتگاه اسیتفاده نکنیید. بیرا 

جلییوگیر  از هرگونییه خطییر د باییید توسییط ییی  مرکییز خییدمات ت یییید  ییده 

 جایگزین  ود.

 هرگز دستگاه د کابل برر یا دو اخه را در آت ییا هیر میایی دیگیر  قیرار

 ندهید.

لیوازم خییانگی خییود را بییه محییا  اییان کییار و تمیییز کییردن د از بییرر جییدا 

 کنید.

 دستگاه ف ط برا  مصارف خانگی است.این 

 

نیید تیا به طور مداوم کار می کنید اسیتفاده نکنیید. بایید منتظیر بما از دستگاه

 دما  اتار خن   ود و س گ دوباره از آن استفاده کنیددر دستگاه 

 

 تخم مرغ را به کانکتور وصل کنید همزند 1

 د اتصال را به محفظه موتور وصل کنید 2

 را داخل کاسه بریزید ونده د مواد مخلوط  3

لییوط کیین را در ییی  کاسییه بییزرد قییرار دهییید و ا ییر نکتییه ویییژها مییواد مخ

 مخلوط کردن بهتر خواهد بود



 

 

د ویس  تخم مرغ را درون مواد قرار داده و با سرعت کم  روع کنید  4

 تا از ریختن آن جلوگیر   ود.

 مخلوط کردن

 . اتصال دهنده را به واحد موتور وصل کنید1

 . مواد را درون فنجان اندازه گیر  قرار دهید2

ا . میله فوالد ضد زنگ را درون مواد قیرار دهیید و بیرا  نتیجیه بهتیر بی3

 سرعت باال  روع کنید.

 د کردنخر

 . مواد را درون ظرف خرد کن بریزید د س گ ظرف را محکم قفل کنید1

 . اتصال دهنده را به واحد موتور وصل کنید2

 . برا  نتیجه بهتر با سرعت باال  روع کنید3

 

 تمیز کردن

 تگاه را قبل از تمیز کردن از برر جدا کنیدد دس 1

د هرگیز اتصییال تخییم مییرغ د اتصییال آرد و محفظییه موتییور را بییا ما ییین  2

 ظرف ویی  ست و ندهید.

 د دستگاه را با ی  اسفنج مرطوت تمیز کنید. 3

 

 

 



 

 

 احتیاط

ای نایی هاین دستگاه برای استفاده افراد )از جمله کودکان( با کاهش توا

ته ذهنی ، یا فقدان تجربه و دانش در نظر گرف جسمی ، حسی یا

نشده است ، مگر اینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها 

ها است نظارت یا راهنمایی در مورد استفاده از دستگاه به آن

 داده شده است.

دمات خداگر سیم برق خراب است ، باید توسط تولید کنندده ، نماینددگی -

ری جدایگزین شدود تدا از خطدری جلدوگیآن یا افراد واجد شدرایط مشدابه 

 کنید.

 

 

 

 شوید. بعد از یک دقیقه استفاده سه دقیقه متوقف            

 


